
  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٣

  

  عنوي ميسر اکبر در مثنو

  ∗زاد  و ملك محمد فرخ♦ي انجمغالم يحٰي

از تجزيه و تحليل آثار اکثر شعرا و متفکّران بزرگ بيش از يک يا دو مفهوم اساسي 
هر انسان بزرگي، خواه اصالح طلب باشد يا متفکّر، فلسفة خاصّي . شود حاصل نمي

چند که ممکن است نحوة شرح و  براي زندگي دارد که همة سخنان و اظهاراتش، هر
گيرد، و تمامي بناي رفيع  آيد، ولي از يک منشأ مايه مي نظر گون به بيانش بسيار گونه

هاي  گلها و برگ و بارها و شاخه. شود اش بر صخرة صماي آن فلسفه برپا مي انديشه
تا کسي . آورند درخت حکمتش، برغم تنوع و انبوهي، از همان ريشه واحد سر برمي

. نيابد، فهم و درک کامل آثار هر متفکّر بزرگي ناممکن است آن ريشة اصلي دست به
مثل قفل رمزي است که تا  ارزش گويي به گاهي يك کتاب ارزشمند يا يک فلسفه با

البتّه اين سخن تنها در خصوص آن . اعداد رمزش را ندانيم گشوده نخواهد شد
آهنگي باطني دارد، و همة  ارزش و همشان اهميت و  متفکّراني صادق است که انديشه

همين مفهوم است که همة . وجودشان در چنگ مفهوم اساسي و بنيادي زندگي است
  .١کند فکر و حتّي فعاليت چنين کساني را تعيين مي

ــردن زدن    چون نبودي فـاني انـدر پـيش مـن          ــرا گ ــر ت ــد م ــضل آم   ف
ــه او    ــز وج ــک ج ــيء هال ــل ش   اي در وجه او هـستي مجـو         چون نه   ک
  کــل شـــيء هالــک نبـــود جـــزا    هــر کــه انــدر وجــه مــا باشــد فنــا 
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  ١٤٤  قند پارسي

  

ــت  ــت او از ال گذش ــک در الّاس   ١هرک در الّاسـت او فـاني نگـشت          زان
پا نهادن منيت و ترک خودي و در حق  نامه زير سر اکبِر نردباِن آسمان، از ابتداي ني

  :از آنجا که. محوشدن است
ــاز ج  هر کسي کو دور ماند از اصل خويش        ــويش ب ــار وصــل خ ــد روزگ   ٢وي

پرستي، آرزوي  اصل خويش همانا نفس ترين دشمن انسان براي رسيدن به بزرگ
  :خود را بر هر چيز مقدم شمردن و باألخره
  عاقبت اين نردبان بشکستني است      نردبان خلق اين مـا و منـي اسـت         

  ٣کاستخوان او بتر خواهد شکـست       تــر اســت هـر کــه بــاالتر رود ابلـه  
عالم مادون  نفس و عدم احساس تعلّق به تهاي نکوهيده از طريق جهاد باترک صف

حاصل آن بريدن کامل است از تعلّقات جهان . شود از راه استغراق در حق، فنا ناميده مي
. دهد حس که انسان رهرو در آن حال ادراک و شعور ظاهر خود را نيز از دست مي

را مالک و صاحب  ت که انسان در آن خوداين فناست و آن حالتي اس کمال فقر نيل به
البتّه بعد مادي و حيواني  شناسد و باألخره رهايي کامل از صفات بشري ـ چيزي نمي

  .صفات الهي است ـ و متّصف شدن به آن
گاه براي بعضي  ندرت و گه خلع بدن در نزد عارفان کشف حالي است که به

بدن تعلّقي ندارد و  که نفس وي باپندارد  شود و در آن حال عارف چنان مي حاصل مي
  .کند در عالم ماوراء حس سير و کشف مي

 اشاره الروح نفخةمؤيدالدين جندي در قصيده بائية فارسي خويش در مقدمة 
  :کند مي

ــواري  اگــر ز ظلمــت ايــن نــشأت هيــواليي”   گــذر کنــي و گــذاري، ز اهــل ان
  ٤را سـزاي اَسـراري    إسـ  به انسالخ و به     به خلع اين صور عنصري چو خوکردي      
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٥

  

سير در اطوار شريعت و طريقت و حقيقت   و هر آنچه در آن حاصلمثنويتمام 
و نالة وي » ني«وي، که حال  شود، در مفهوم فنا در حق و بقاء به محسوب مي

شود و عشق و فقر هم که الزمه اين فناست در  رمزي از آن است، خالصه مي
» خودي«بودنش از » خالي«خويش و در » اننيست« انقطاع ني به شور و اشتياق بي
يابد، چنانکه سماع که غذاي عاشقان و يک وسيله از خود  خويش تصوير مي
  .١“مجال ظهور دارد» ني«رهايي است هم در 

 مثنويتعبير موالنا همانا مرگ اختياري است که در جاي جاي  فنا در حق به
است و کسي که طالب آن » ن تموتواموتوا قبلَ اَ«شکلي عنوان شده و مصداق صادق  به

اش بيفتد و قفس را مانع پرواز بيند و  آشيانه باشد همچون مرغي است که نظرش به
گويد  موالنا از اين جهت راه عشق را راه پرخون مي. بخواهد آن را بشکند و بيرون پرد

  .اري استبنابراين راه عشق، مرگ اختي. يابد که تا عاشق نمرده باشد پروردگارش را نمي
نجات از اسارت اين دنيا و رهايي از تنگناهاي آن چگونه ممکن است؟ ممکن 

بالند، غافل از اين  عقل خود مي تواند يار آنان باشد و به است برخي خيال کنند عقل مي
هاي اين  نتيجه دانسته کند، نتيجه تجربة محدودي است که در که آنچه عقل حکم مي

نتيجه اين عقل  ست آورده است و اين تجربيات درد چند صباح محدود زندگي به
پس وسيلة نجات دل است و پرواضح . همانند ظرفي است که گنجايي دريا را ندارد
تواند از حبسگاه اين عالم رهايي يابد و  است که عارف تنها از راه دل است که مي

تمسک خودي و خودنگري تعلّق و  عقل جزوي چون به. محبوب ازلي و ابدي برسد به
صورت و  که نفي خودي است راه ندارد، از اينرو عشق را که در هر» ال«مرتبة  دارد به

  :شود جلوة خويش متضمن نفي خودي است منکر مي
  گرچه بنمايد که صاحب سـر بـود      عقل جزوي عـشق را منکـر بـود        
  ٢تا فرشـته ال نـشد اهريمنيـست         زيرک و داناست اما نيست نيست     

  :ماند سر آن عاجز ميو از فهم حقيقت و 
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  ١٤٦  قند پارسي

  

  ١شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت       عقل در شرحش چو خر در گل بخفت       
گذارد و جنوني را که  از همين روست که عارف سالک عقل دورانديش را کنار مي

دهد؛ چرا که عقل جزوي راه  جويي است بر چنان عقلي ترجيح مي وراي راه مصلحت
  .٢بدان سوي عالم حس ندارد
ــل  ــودم عقـ ــديش راآزمـ   ٣بعد از اين ديوانه سازم خـويش را         دورانـ
عالم اسفل و مهجوريت از نيستان، اجمالي است که تفصيل  حکايت ني و هبوط به

ها و  توان رديابي کرد و آنچه در شش دفتر در تمام قصّه  ميمثنويآن را در سراسر 
يت اول بيان حکايات جريان دارد، مطلبي است که در سرآغاز دفتر اول در هيجده ب

نقد «نامه فراق روح سرکش موالنا نيست، بلکه در حقيقت  شکايت ني تنها رنج. شود مي
انسان همان ني است که تا از خودي و از تعلّقات نفس خالي نشود، . »حال ماست آن

ها  ها و حکايت تمام قصّه. تواند آن چنان پرسوز از حديث فراق سخن گويد نمي
  .کنند ر يک کالم يا زباني خاص اين هجران از نيستان را زمزمه مي زنجيروار داي گونه به

دهد که رهايي از خودي و  طور سربسته نشان مي  بهمثنويموالنا از همان آغاز ”
مجاهده و رياضت شخصي ممکن است و نه هر مدعي  علّتهاي ناشي از آن نه با

  .٤“تواند انسان را در آن کار ارشاد و کمک نمايد بصيرتي مي بي
گردد و  نمي نيستان باز گيرد و تا از خود نميرد به خود مي ني موالنا شکل طوطي به

مرده شو چون من «: کند که ما نيز سفارش مي دهد به آن گاه که وصال دوست دست مي
شود که وقتي خود را نااميد از همة  و گاه در نقش شاه ظاهر مي» که تا يابي خالص

  :شويد  دست از همه ميکند عاقالن و مدعيان حس مي
ــد   شه چو عجز آن حکيمـان را بديـد    ــسجد دوي ــب م ــه جان ــا برهن   پ
  گاه ازاشک شـه پـرآب شـد     سجده  رفت در مسجد سوي محراب شد      

  ٥خوش زبان بگشاد در مدح و ثنـا         خويش آمد ز غرقاب فنـا      چون به 
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٧

  

ويراني بدن است که  تنها با. راه جسم پيمودن دوري از حق و حقيقت است
ويراني شکافتن پوست و . شود يافته مي حقيقت وصال راه آيد و به دست مي زر به گنج
شود و  زدن و قلعه ويران کردن و از کافر ستدن است که پس از آن آبادي ايجاد مي آتش

شود و رسيدن  هاي حسي کاخهاي رفيع معنوي و وصال ساخته مي بر سِر ويرانه
  .دهد نيستان مهجور دست مي به

  صحت آن حس بخواهيـد از حبيـب      ن حس بجوييـد از طبيـب      صحت اي 
ــدن    صحت ايـن حـس ز معمـوري تـن          ــران ب ــس ز وي ــحت آن ح   ص
  بعــد از آن ويرانــي آبــادان کنــد      راه جــان مــر جــسم را ويــران کنــد
ــنج زر   ــر گ ــه به ــران خان ــرد وي ــورتر   ک ــد معم ــنجش کن ــان گ   وز هم
ــرد   ــاک ک ــو را پ ــد و ج   ان کرد آب خـورد  بعد از آن درجو رو      آب را ببري
  پوست تازه بعـد از آنـش بـر دميـد            پوست را بشکافت و پيکان را کشيد      
  ١از آن برساختش صد برج وسـد    بعد  قلعــه ويــران کــرد و از کــافر ســتد

کمال است و آخرين  موت اختياري و رهايي از خودي و نفي آن، شرط رسيدن به
نا رسيد و دراين راه از هيچ تالشي نبايد بقاء بعد از ف توان به آن مي اي است که با مرحله

موالنا . تواضع، نابودي حسد و بندگي بزرگان و تسليم در برابر آنان است. فروگذار كرد
  .شمرد صفوت صفا را جز با آن ممکن نمي تحقق معني فقر و نيل به

  ٢خاک بر سر کن حسد را همچو مـا      خــاک شــو مــردان حــق را زيــر پــا
*  

  ٣پيش ايشان مرده شو پاينده بـاش        ا بنـده بـاش  شکر کن مر شاکران ر  
گيرد و  در داستان پادشاه جهود، موالنا حتّي ثناگفتن انسان را هم دليل هستي او مي

دهد که در مقابل  داند و هشدار مي داند و تعبير مرگ پيش از مرگ نمي آن را خطا مي
  :هستي او بايد کامالً کور و کرو نيست بود

  کين دليل هستي و هستي خطاست       تـرک ثناسـت   اين ثنـاگفتن ز مـن       
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  ١٤٨  قند پارسي

  

  ١چيست هستي پيش او کور و کبود        پــيش هــست او ببايــد نيــست بــود
داند که در  اي بيشتر نمي کند و آن را ذره باز در همان داستان جهان را نفي مي

شمارد و  دارد و انسان محبوس در حواس آن را بزرگ مي محدوده حواس انسان قرار
مرگ اختياري و گذشت از  د که از اين محدوديت بيرون رويد و باکن توصيه مي

جهاني وارد شويد که نقش و صورت در مقابل آن همانند سدي  محدوده حواس به
  .اختيار شما شکسته شود دارد که بايد با قرار

  دان کـه نيـست   اي مـي    پيش قدرت ذره    بنيـست   گر جهان پيـشت بـزرگ و بـي        
  هين رويد آن سو که صحراي شماسـت          شماسـت  اين جهان خود جنس جانهاي    

 ٢نقش و صورت پيش آن معني سدست  حدسـت  اين جهان محدود و آن خود بي    
داند که پنبه اندر گوش  و باز در همان داستان اسارت در حس را همچون کسي مي

رود و اصالً خود  کند، ولي اينجا باز هم فراتر مي کرده و حقيقت صدا را درک نمي
کل حواس را بايد تعطيل . داند که بايد از قيد آن خالص شد پنبه و مانع ميگوش را 

کرد و حتّي فکر و عقل را هم که بزرگترين سد رسيدن هستند کنار گذاشت تا اليق 
  :جانان شد و خطاب ارجعي درک شود

ــد  ــدر گــوش حــس دون کني ــه ان   بند حس از چشم خـود بيـرون کنيـد           پنب
  تا نگردد اين کر آن بـاطن کـر اسـت       سـت پنبه آن گوش ِسر گـوش سـر ا        

ــشنويد   فکرت شويد   گوش و بي    حس و بي    بي ــي را بـ ــاب ارجعـ ــا خطـ   ٣تـ
کند، از مجردات  حس ظاهر که از آنچه در عالم هست فقط صورت آنها را درک مي

نمايد، و سالک طالب تا از زندان حس دنيا بيرون نيايد  و معاني هيچ چيزي درک نمي
يابد و تا خود را از آاليش حس دنياي  ردبان آسمان است دست نميحس ديني که ن به

  .٤تواند لطايف عالم مجردات را درک نمايد ماده پاک نکند نمي
  ٥حس ديني نردبـان آسـمان       حس دنيا نردبان ايـن جهـان      
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٩

  

دهد و مقام  اند داد سخن مي موالنا در وصف کساني که مرگ ارادي را اختيارکرده
ل است و آنها را در صف انبياء و اولياء و رهبران واالمقام جاي بااليي برايشان قاي

  :داند ارزش مي اي بي دهد و گروه مقابل آنان را مرده مي
ــسته  اند  هايي کز قفصها رسته     روح ــر شاي ــاي رهب ــد انبي   ١ان

*  
ــته شـــد در وجـــود زنـــده  اي خنک آن مرد کز خود رسـته شـد           اي پيوسـ
  ٢مرده گشت و زندگي از وي بجـست      واي آن زنــده کــه بــا مــرده نشــست

داند و آموزگار و رهبر و  گاهي انسان زمينه و استعداد رهايي را دارد ولي راه را نمي
يک اشاره راه را  بگيرد با اين شخص اگر تحت تعليم و آموزش قرار. پيري ندارد

  .گزيند را برمي» موتوا«نهد و در چشم برهم زدني  وار قدم در آن مي آموزد و ديوانه مي
ماند و  مي هاي آنهاست از مقصد باز تا زماني که انسان اسير تن و نفس و خواسته

فروشد و بهايي شايسته براي وجودش قايل نيست  راهي بدان ندارد و خود را ارزان مي
  :سويي ديگر راهبر است در حالي که وجود ارزشمند انسان او را به
  ٣ زمين چنگالهـا   در زده تن در     جان گشايد سـوي بـاال بالهـا       
نگاهي ژرف و  کند؛ با شيريني ديگري بيان مي حافظ شيرين سخن اين مسأله را با

  :گويد از موضعي بس بلند مي
  ميخانه دوش مست و خراب چه گويمت که به

  هـا داده اسـت سروش عالـم غيبـم چه مـژده
  نـشـيـن کـه اي بـلـند نظـر شـاهـبـاز سـدره

  آبـاد اسـت ـج محنـتنشـيمـن تـو نه اين کن
  زنـنــد صـفـيــر تـرا ز کـنـگـره عـرش مـي

  ٤ندانمـت که دريـن دامـگه چـه افـتـادسـت
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  ١٥٠  قند پارسي

  

نشيني است و او را از  جان اليق عرش و باز بلندپرواز روح که جايگاهش سدره
صاحب  نشيني با هم ترين مقامي که هيچ موجودي را در آن راه نيست دعوت به عالي

دام افتاده است و هر دم اسيرهوسي است و  ند، در اين کنج محنت آباد بهکن ملکوت مي
تکبر و  ديد حقارت بلکه با بيند؛ آنهم نه به جز اين جسم کوچک و حقير چيزي نمي

بيند، اما نه آن بزرگي که در اصل هست بلکه بزرگي  خودخواهي خود را بزرگ مي
خاطر آن جايگاهش بر  ه است که بهدر حالي که اسراري در وجود او نهفت. مآب تفرعن

  :فرق سراست
  ١بحر اسرارت نهند بـر فـرق سـر          چون بمـردي تـو ز اوصـاف بـشر         

پاس دل « اي به آن آشناي راز، که دامن از هياهوي گيتي فراچيده است و در گوشه
راستي جهاني است بنشسته در  جويد و جهان نهان را، خود به ، نهان جان را مي»داشتن
اي نيرومند و همسوي، از اين تن تاريک و در پي آن، از  ياري انديشه او به. اي گوشه

تن تابان، در فراخناي مينو  درآيد و برهد، و يله و رها، با تواند به گيتي مي گور تنگ
  .٢بپويد

 وصف گروهي از رهيدگان را مثنويدر دفتر اول » کبودي زن قزويني«در داستان 
آيند و اينها  سجده درمي ورشيد و ماه در برابر آنان بهآورد که آسمان و خ پيِش رو مي

تنها کساني هستند که نفس گبر در تن آنان مرده باشد و در آن صورت است که معناي 
آموزد و در صورت سوزاندن  ها را مي واقعي آموختن توحيد و فروزان بودن در تاريکي
  :درخشد هستِي همچون شب تاريک خود، همانند روز مي

  چرخ و مهر و ماهـشان آود سـجود      وهي کـه رهيدنـد از وجـود     کان گر 
  مر ورا فرمـان بـرد خورشـيد و ابـر          هر که مرد اندر تـن او نفـس گبـر          

*  
ــتن  ــدا افراشـ ــيم خـ ــست تعظـ ــتن   چيـ ــاکي داش ــوار و خ ــشتن را خ   خوي
ــوختن   ــدا آمـ ــد خـ ــست توحيـ ــوختن    چيـ ــد س ــيش واح ــشتن را پ   خوي
  ي همچون شـب خـود را بـسوز         هست  گر همي خواهي که بفروزي چـو روز       
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥١

  

ــستي  ــست آن ه ــستيت در ه ــواز ه ــداز    ن ــدر گ ــا ان   همچــو مــس در کيمي
  ١هست اين جمله خرابـي ازدو هـست     در من و ما سخت کردستي دودسـت       

هاي موالناست که در  اي ديگر از طرح سر اکبر قصّه داستان طوطي و بازرگان نمونه
يابد و آنچه را صوفيه مرگ پيش از مرگ  قالب حکايتي شيرين و رمزي، مجال تقرير مي

خوانند در يک تفصيل هنري در گامهاي نخست دفتر اول مشي موالنا را از اظهار  مي
سايه روشنهاي گوناگون در طول شش  سازد و اين گامها با هاي بلند نمايان مي قصّه

 دستهاي الصور شود تا نهايتاً در قصّة بلند قلعة ذات اشخاص مختلف بيان مي دفتر با
  .کند اي از انتظار و ناتمامي رها مي  نيوشان تعالي طلب را در بارقهمثنويحاجت 

رمزي از نفوس ناطقه » پادشاه و کنيزک«باري اين طوطي نيز چون کنيزک داستان 
عالم اول قبل از  است که در حبس زمين گرفتار آمده است و هواي هندوستان ـ

داند، تا اين که  خالصي از دست بازرگان را نميـ جان او را برتافته لکن راه  هبوط
آورد و  خانه مي هندوستان را براي اهل بخش سفر خود به روزي بازرگان خبر مسرت
پرسد که از هندوستان چه تحفة آرزو دارند و چون  يک مي در هنگام خداحافظي يک به

غاني گويد چه ارم او نيز چون سايرين مي رسد به طوطي خوش سخن مي نوبت به
شوق و شکايت  لحني آميخته با طوطي با. »کارمت از خطّة هندوستان«خواهي  مي
طوطيان هند برساند و البتّه شکوه  گويد که سالم و اشتياق وي را به بازرگان مي به

  :جنسان اظهار کند که هم خالصي جويانه او را نيز به
  ٢من درين حبس و شما در گلـستان       ايــن چنــين باشــد وفــاي دوســتان 

شود و در اقصاي آن سرزمين طبق وعده  بندد و راهي هند مي بازرگان بار سفر مي
بيند، پيغام طوطي محبوس خود را بدانها ابالغ  چند طوطي خوش و آزاد را که مي

  :ولي ناگهان. کند مي
  ٣اوفتاد و مرد و بگسستش نفـس        طوطيي زان طوطيان لرزيد بـس     
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  ١٥٢  قند پارسي

  

داند   چون خود را موجب هالک جانور ميگزد و دندان مي خواجه دست ندامت به
  :گويد تأسف مي با

  ١سوختم بيچاره را زان گفت خـام       اين چـرا کـردم؟ چـرا دادم پيـام         
وطن  رساند و به پايان مي حال خواجه سفر تجارتي خود را در هندوستان به هر به
دهد تا نوبت  او مي اي آورده به خانه تحفه يک از اهل گردد و طبق وعده براي هر مي باز
انگيز است، طوطي از  اي غم رسد و چون خواجه زبان حالش گوياي حادثه طوطي مي به

گويد تا بدانجا  کند و بازرگان شرح آنچه را که گذشته براي او مي او طلب ارمغان مي
  :که

  ٢اش بدريد و لرزيـد و بمـرد         زهره  آن يکي طوطي ز دردت بوي برد      
مرشد براي مريد و محبوس است که در اشتياق اي از سوي  اين عمل چون اشاره
  :آموزد که او اين لطيفة عرفاني را مي سوزد و به بازگشت در هجران مي

  مرده شو چون من که تا يابي خالص
  :تأسي از حکم تلويحي استاد خود او نيز به

ــشت     چون شنيد آن مرغ کان طوطي چه کـرد         ــرد گ ــاد و س ــد اوفت ــس بلرزي   ٣پ
دست خايان و بر سرزنان خود را مورد . اطالع است ارادي بيخواجه از اين موت 

ريزان، محبس را  دهد و بر اين پندار که طوطيک جان سپرده است، اشک عتاب قرار مي
  :بيند که کمال حيرت مي گشايد ولي با مي

  ٤کافتاب شرق ترکي تاز کـرد    طوطي مرده چنان پرواز کـرد    
اشارات پنهان و رمزگونه طوطي هند تا  ر بهکند وانگا باال مي خواجه حيران روي به

طلبد و  ـ از طوطي پران مي هاي موالناست که سر اکبر قصّه برده، سر آن را ـ حدي پي
  :دارد لحن شکرين پرده از راز رهايي برمي او نيز با

ــف و آواز وداد   فعلــم پنــد داد گفــت طــوطي کــو بــه ــن لطـ ــا کـ ــه رهـ   کـ
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥٣

  

ــک آوازت تـــرا دربنـــد کـــرد    ــرد خو  زانـ ــد ک ــشتن مــرده پــي ايــن پن   ي
  ١مرده شو چون من که تايابي خالص         يعني اي مطرب شده با عام و خـاص         

گاهي لفظ نفي منيت، . مردن فقط مرگ، نمايش مرگ و يا حتّي لفظ مرگ نيست
در حکايت عاشقي که بر در خانة . گيرد خود مي غيره را به تزکيه، تصفيه، فناشدن و

: کيست؟ گفت: پرسد گفت آمده است كه معشوق مي رون ميکوفت يا راز د معشوق مي
شناسم که من باشد و او  هيچ ياري را نمي. گشايم چون تو، تويي درنمي: گفت. منم

عاقبت بازگشت و حلقه . سربرد سالي را در سفر و فراق گذراند و در سوز و شرر به
  :ز زبانش خارج شودادبي ا تا مبادا لفظي از روي بي صد ترس ـ زد، البتّه با رد بر

  گفـت بـر در هـم تـويي اي دلـستان       با نگ زد يارش که بر در کيـست آن         
  ٢نيــست گنجــايي دو مــن را در ســرا  گفت اکنون چـون منـي اي مـن درآ         

نوعي زندگي،  چون به. به طور کلّي از خود گذشتن نوعي مرگ اختياري است
شير و «در داستان . تزندگي، حرص زدن و براي خود بيش خواستن اس وابستگي به
گيرد و منيت گرگ را باعثي براي  وقتي روباه از زندگي گرگ عبرت مي» گرگ و روباه
آورد و در تقسيم شکار  حساب نمي گذرد و خود را به يابد از خود مي هالک او مي

  :گويد شير مي. گيرد سه را براي شير درنظر مي هر
  ر و بـستان و بـرو  هر سه را بـر گيـ     گفت چون در عشق ما گشتي گـرو  
  ٣چونت آزاريم چون تـو مـا شـدي          روبها چـون جملگـي مـا را شـدي         

*  
ــذري  ــواهي بگ ــرف خ ــام و ح ــر زن   پاک کن خود را ز خودهين يک سري         گ

  رنـــگ شـــو در رياضـــت آينـــه بـــي  رنــگ شــو همچــو آهــن ز آهنــي بــي
ــود     خويش را صافي کن از اوصـاف خـود         ــاف خ ــاک ص ــي ذات پ ــا ببين   ت

ــدر د ــي انــ ــايعنــ ــوم انبيــ   ٤معيـــد و اوســـتا کتـــاب و بـــي بـــي  ل علــ
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  ١٥٤  قند پارسي

  

عمرو بن عبد ود، موالنا توصيفي   و جنگ او با)ع(يا در داستان عالي حضرت علي
  :گذارد نمايش مي  به)ع(بسيار زيبا را از زبان علي

  غير حق را من عـدم پنداشـتم         رخت خود را من ز ره برداشـتم    
  يستم او را حجـاب    حاجبم من ن    ام کدخــداام آفتــاب  اي ســايه

*  
  ور شوم چون کاه بادم باد اوسـت         کوهم و هستي من بنيـاد اوسـت       

  نيست جز عشق احد سرخيل من       بـاد او نجنبـد ميـل مـن         جز بـه  
*  

  ١ام نيم من آِن کـس       جمله ِللّه   بخل ِمن ِللّه عطا ِللّـه، و بـس     
نگرند از ارزش  دان مينگاه ارزش ب اختيار خود آنچه را که ديگران با انسان وقتي با

آن فخر کند،  برگي و فقر را بر ارزشهاي مادي و دنيوي ارزنده بداند و به بيندازد و بي
زد و خود را از اين  دنيا پشت پا گفت و به» الفقر فَخري«همان طور که سرور کائنات 

 ملکوت اعلي و حتّي باالتر از آسمان هفتم رساند، در اين صورت مرگ طبيعي راه به
ظاهر مرگ است و در باطن پايندگي و جاويداني است و همچنان که  هم برايش فقط به

اي  مرحله زاده شدن از رحم از نو شکفتن و مطرح شدن است، مرگ هم وارد شدن به
  :تر از اين زندگي است نو و به مراتب بهتر و عالي

  برگـي بـود مـا را نـوال          برگ بـي    مرگي بـود مـا را حـالل       مرگ بي 
ــدگي    مرگ و به باطن زنـدگي  ظاهرش ــان پاين ــر نه   ٢ظــاهرش ابت

دنبال ظواهر زندگي بودن و انديشة معاش داشتن بدون تکيه بر زندگي دهنده و  به
امکانات عالي که  اي که انسان با گونه به. خواهندگي دايم و مستمر، نفي ارزشهاست

 برسد ولي هميشه مقامات بلند معنوي تواند معجزه آسا به وجود خود دارد و مي در
عنوان  جاي اين که از تن به دهد و به ها داشته باشد و آنها را هدف قرار پستي چشم به

دهد  مقصد استفاده کند خود مرکب را هدف قرار يک مرکب يا کشتي براي رسيدن به
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥٥

  

در حالي . قالب توجه کند جاي محتوا به پرورش اسب يا تزيين کشتي بپردازد و به و به
  :خاطر عزّتي است که دارد  و مقام او انتظار ديگري است و اين انتظار هم بهکه از شأن

ــسي  ــن مجــو از عي ــدگي ت   ات كام فرعوني مخـواه از موسـي        ات زن
  عيش کم نايد تو بر درگـاه بـاش          بر دل خود کم نه انديشه معـاش       
ــد روح را   ــاه آم ــدل خرگ ــن ب ــوح را    اي ــر ن ــشتئي م ــال ک ــا مث   ي

ـ        ١خاصه چون باشد عزيـز درگهـي      د خرگهـي  ترک چون باشـد بباي
از آن مرد » تهمت مالمت کردن مردم شخصي را که مادرش را کشت به«در داستان 

گفت کاري کرده بود که باعث ننگ بود، کشتمش تا . پرسيدند که چرا مادرت را کشتي
ت نفس تو همان مادر بد خاصي: گويد در انتها موالنا مي. از حرفهاي خلق نجات يابم

براي حفظ ارزشهاي زندگي بايد آنچه را . است؛ او را بکش و هردم قصد عزيزي مکن
که نافي و از بين برندة ارزشهاست نابود کرد و آن چيزي نيست جز نفس که کشتن آن 

  :سر اکبر قصّة موالنا همانا انتخاب مرگ ارادي است و ارتباط مستقيمش با
  ســت در هــر ناصــيتكــه فــساد او  نفس تـست آن مـادر بـد خاصـيت         
  کنـي   هر دمـي قـصد عزيـزي مـي          هين بکش او را کـه بهـر هـر دنـي     
  خلـق جنـگ   خـس و بـا    از پي او با     از وي اين دنياي خوش برتست تنـگ  
ــرا دشــمن نمانــد در ديــار  نفـس کــشتي بــاز رســتي ز اعتــذار    ٢کــس ت
ست گويند، درحقيقت نفي خود و فناي در حق ا آنچه را که مرگ پيش از مرگ مي

نجات » موتوا قبلَ اَن تموتوا«حديث نبوي  موالنا از ارجاع دادن به. اوست و بقاي به
راه آورد و رستگاري را  انگيزد تا به اختيار مرگ ارادي خواسته است و برمي انسان را با

  :حاصل گرداند
  ٣ها رسـد    كز پس مردن غنيمت     سر موتوا قبـل موتـوا ايـن بـود         

الهي است، از طريق فناي خليفةمرحلة  قيقت رسيدن بهکمال انسان هم که در ح
همين از خود رهايي و قلع و قمع هواهاي نفساني است که . گردد خود ممکن مي
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  ١٥٦  قند پارسي

  

کشد و از  وراي عالم حسي مي بخشد و وي را به رهايي را در وجود او تحقّق مي
 عالم حسي است و بدان تنگناي خوردن و خوابيدن و شهوت راندن که متعلّق به

دست  رهاند و رستگاري واقعي را در اين مرگ و در اين قلع و قمع به محدود است مي
گلشن او ارتباط  نور الهي و خار خود را به ارزش خود را به آورد و وجود ظاهراً بي مي
  .دهد مي

ــزن   ــه ب ــردار و مردان ــر ب ــا تب   وار ايـن دِر خيبـر بکـن         تو علـي    ي
ــ  گلبن وصل کن اين خـار را       يا به  ــاوصــل ک ــار را ن ب ــور ي ــار ن   ن

ــرا   ــار ت ــشد ن ــور او ک ــه ن ــا ک   ١وصل او گلـشن کنـد خـار تـرا           ت
گيرد  پير چنگي نيز صورت ديگري از قصّة فراق است، آنگاه که اميد از جهان برمي

  :يابد مرگي از نوع اختياري دست مي نوازد و در حقيقت به و چنگ را براي خدا مي
  گورســتان يثــرب آه گــوســوي   چنگ را برداشت و شد اهللا جـو       
  ٢نيکـويي پــذيرد قلبهــا  كـو بــه   گفت خواهم از حق ابريشم بهـا      

  :رسد جهان ديگر مي و در اين شرايط روحي و دلشکستگي است که به
  چنگ بالين کرد و بـر گـوري فتـاد           چون که زد بسيار و گريان سر نهـاد   
ــان   ــج جه ــن و رن ــشت آزاد از ت   ٣در جهان ساده و صـحراي جهـان         گ

نمونة زيبا و بلند ديگري که باز حکايت هجران و موت اختياري را توصيف 
  :شود داستان چنين آغاز مي. جهان بخارا و وکيل اوست کند، حکايت صدر مي

ــان  ــدر جهـ ــده صـ ــارا بنـ   ٤متهم شد گشت از صدرش نهـان        در بخـ
انه ها سال دوري و غربت و نابساماني، آتش شوق ديدار در وجود او زب و بعد از ده

پيشگاه صدر  جان خريد و دوباره به ها را به مهري کشيد و همه زخم زبانها و بي
گشود از فرط  جمال صدر محض اينکه چشم به بازگشت وآن گاه که بر درگاه رسيد به

البتّه اين حکايت . »گوئيا پريدش از تن مرغ جان«شور و هيجان از خويش برفت و 
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥٧

  

اي برخوردار است که خوانندة  نان شور و جذبهنسبتاً طوالني در دفتر سوم از آن چ
  .برد مشتاق را يک راست تا بارگاه صدر جهان مي

آبگير و سه ماهي عاقل، نيمه عاقل و مغرور، ضمن   در قصّةمثنويصاحب 
هاي   در اين قصّه و قصّهکليهکند که صاحب   صريحاً اظهار ميکليله و دمنه تعريضي به

  .»قصّه سر«  است و او بهپرداخته» قصّه قشر«مشابه به 
ها درآميخته  زيبايي خاص بيان موالنا در ساير قصّه در اين قصّة تو در تو که با
  :١سرايد است، حديث سه ماهي را چنين مي

  كه در او سه ماهي اشگرف بـود         قصّة آن آبگيـر اسـت اي عنـود        
  ٢قشر قصه باشد و اين مغز جـان    در کليله خوانده باشـي ليـک آن       

ينجا قصد ما بيان حال و عاقبت سه ماهي و شکل رهايي ماهي عاقل و نيم در ا
سراغ آن سري که قصّة موالنا را از سايرين  عاقل از شسِت صياد نيست؛ الجرم به

  :رويم کند مي متمايز مي
خود انديشيد اگرچه  رسد که وي با اينجا مي  بهـ نيم عاقل قصة ماهي دوم ـ

بيکران اقيانوس  از دام صياد رهانيد و خود را بهسرعت خود را  ماهي عاقل با
  چند اين وقت از من فوت شد، جاودانگي رساند و هر

  خويشتن را اين زمـان مـرده کـنم           ليک زان ننديـشم و بـر خـود زنـم     
ــي   پـس بــر آرم اشــکم خــود بــر زَبــر  ــرو م ــشت زي ــر پ ــر آب ب   روم ب

  ٣س رود سباحي چنان که کـ     ني به   روم بروي چنان کـه خـس رود         مي
  :و سر اکبر قصّه چنين است

ــه   ــسپارم ب ــويش ب ــردم خ ــرده گ   مرگ پيش از مرگ امن است از عـذاب          آب م
ــصطفٰ     مرگ پيش از مرگ اين اسـت اي فتـي          ــا را م ــود م ــين فرم ــن چن   ياي

  ٤يــــأَِتي المــــوتُ تَموتــــوا ِبــــالِفتَن  موتــوا کُلُّکُــم ِمــن قَبــلُ اَن   : گفــت
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  ١٥٨  قند پارسي

  

الصّور حکايتي ديگر ازصدرجهان در  نه داستان قلعة ذات در تمثنويدر دفتر ششم 
هاي موالناست و اين بار در تصويري  شود که باز هم روايت سر اکبر قصّه بخارا نقل مي

اين صدر جهان که خوي او اجابت . کند غايت هنرمندانه در اين حکايت جلوه مي به
نهاد  شمار در کاغذ پاره مي خواهندگان بود در بخارا عطاهاي بي سايالن و حسن عمل با

  :کرد و هنگام عبور از بازار بر خواهندگان نثار مي
  ١زر نخواهد هيچ نگشايد دهـان       زبان شرط او آن بود که کس با      
اش سکوت است ياساي صدر جهان و يا قانون  اين شکل از غناي زر که الزمه

من صَمتَ « نبوي اين شيوة حديث تکدي را براي حاجتمندان ترسيم کرده بود و با
  .کرد را آويزة گوش سايالن مي» نَجي

دامن صدر  در جمع حاجتمندان هر روز گروهي از طبقات و اصناف دست سؤال به
مبتاليان روز اول، بيوگان روز دوم، علويان تهيدست روز سوم، فقيهان روز . آويختند مي

ان صغير و ضعيفان اسير و همين منوال تهيدستان عام، گرفتاران وام، يتيم چهارم و به
شدند  جهان مي ترتيب در يکي از روزها و ساعات مشمول عنايات صدر ابناء سبيل به

  :تا اينکه
  يک فقيه از حرص آمـد در فغـان          نوبـــت روز فقيهـــان ناگهـــان  

ــود  کــرد زاري ــاره نب ــسي چ ــا ب   ٢گفت هر نوعي نبودش هيچ سود       ه
. افتاد جهان بود هيچ مؤثر نمي صدر) ونقان(اما البه و التماس که برخالف ياساي 

روز در کسوت يک صنف خود را در مسير  سکوت اما تمارض، هر الجرم فقيه سايل با
پاکش اندر صف «پيچيد و خود را  پارچة کثيف پايش را مي افکند؛ يک روز با صدر مي
 آن شه تا برد«بست  پا مي داد و تخته بر ساق از چپ و راست به مي ، جاي»قوم مبتال

جهان که از وراي لباس ظاهري باطن و حقيقت  اما صدر. »گمان که اشکسته است
نثار  او چيزي از زر بيند و به عيان مي خواند جعل و تعارض او را به آدميان را مي

تا گمان آيد که نابيناست «اندازد  همين منوال فقير روزي نمد بر روي مي به. کند نمي
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روز ديگر در . شناسد جهان او را مي نشيند، ولي باز صدر ي، در صنف نابينايان م»او
افکند و دست چون مستورگان عفيف  فرومي نهد و سر مي صنف بيوگان چادر بر سر

اين بار پيش کفن . برد ترفندي نو مي اين که فقيه راه به  تا…کند، اما بازهم پنهان مي
و البتّه » يچم در نمد ِنه پيش راهدر بپ«: خواهد که رود و از او مي پوش و مرده شويي مي

خواهد که  سازي سخن نگويد و از او مي شوي هيچ از اين صحنه کند که مرده شرط مي
  .دهد جهان قرار او را در محل گذر صدر

  ١زر در اندازد پي وجـه کفـن          ظن بوک بيند مرده پندارد به    
اين » تو اي بدهم به چه بدهد نيمه هر«کند که  مرده شوي شرط مي وچون با

شود و فقيه را در کفن کرده و چون مردگان در  کار مي شوي متکدي نيز دست به مرده
اندازد  جهان چند زر بر روي کفن مي گذارد و البتّه اين دفعه صدر جهان مي معبر صدر

  :کند و از خوف اين که و فقيرحريصانه دست از کفن بيرون مي
  ٢کنـد از او آن ده دلـه       تا نهان ن    تا نگيرد آن کفن خواه آن صـله       

گويد  جهان مي صدر جويانه خطاب به دارد و از کفن بيرون آمده و تالفي زر را برمي
چند که تو ابواب کرم را بر من بسته  حيله زر بستدم هر که ديدي آخراالمر از تو به

ند تعليم سر قصّة موالنا و راز توفيق فقيه حاجتم لحني آميخته با صدر در پاسخ با. بودي
  :گويد را در دو بيت باز مي

  از جناب مـا نبـردي هـيچ سـود           گفت ليکن تا نمـردي اي عنـود       
  ٣کز پـس مـردن غنيمتهـا رسـد        سر موتوا قبل موت خود اين بود      

: کند، از قبيل مضامين مختلفي يادآوري مي هاي خود را با موالنا سر اکبر قصّه
 گذشت از هوي، رستن از قفس، از هوشي از احساسهاي ظاهري، شدن از عيب، بي پاک

بحر پيوستن، مردن از اوصاف بشري، سنگ بر سبوي وجود  شدن، به خود رهايي، ناکس
زدن، شکست تن، پاکي از خود، صيقل سينه، صفاي آيينه، خر نفس بر ميخ بستن، 
بلندي در پستي جستن، سربريدن، کشتن نفس، گوسفندان حواس را از چرا راندن، 
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نفس، تن چو اسماعيل سربريدن، دهان بستن، از جان گذشتن، رحم نکردن بر 
انديشه زدن،  آب عيان، تيشه بر خانة بي کردن عقل، از مني بازآمدن، شستن حس با قربان

حجاب شدن، مست و  نيست شدن، فاني شدن در يار، صبر اندر جهاد، تهي گشتن، بي
  …خراب شدن و

  ١مله عيبي پاک شـد او ز حرص و ج    هر که را جامه زعـشقي چـاک شـد     
*  

  من چه گويم يک رگم هشيار نيست
  ٢شـرح آن ياري که او را يار نيسـت

*  
ــت    ــوا و آرزوس ــردم ه ــاد در م   ٣چون هوا بگذاشتي پيغام هوسـت       ب

*  
  ٤انــد انبيــاي رهبــر و شايــسته  اند  ها رسته   هايي کز قفص    روح

*  
ــ در وجـــود زنـــده  اي خنک آن مرد کز خود رسـته شـد         ــته شـ   داي پيوسـ

  ٥مرده گشت و زندگي از وي بجـست      مــرده نشــست واي آن زنــده کــه بــا
*  

  ٦پس کسي در ناکسي درباختم      من کسي در ناکـسي دريـافتم      
*  

ــتَري  اي خداوند اين خم و کوزة مـرا      در پــذير از فــضِل اُهللا اشْ
  دار اين آب را از هر نجس        پاک  پنج لوله پـنج حـس      اي با   كوزه

*  
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٦١

  

  ١تا بگيرد کوزة مـن خـوي بحـر            منفذ سوي بحر   تا شود زين کوزه   
*  

  ٢بحر اسرارت نهد بر فرق سـر        چون بمردي تو ز اوصاف بـشر      
*  
  و آن سبو زاشکـست کـاملتر شـده          اي ز غيــرت بــر ســبو ســنگي زده
ــه   ــا ريخت ــسته آب ازو ن ــم شک   ٣صد درستي زين شکست انگيخته      ه

*  
ــون زره    ــکوفه چ ــان ش ــود تاب ــا ب ــوه   ت ــد آن مي ــي کن ــره  ك ــدا گ ــا پي   ه
  ٤چون که تن بشکست جان سـربرزند      چون شـکوفه ريخـت ميـوه سـرکند        

*  
  پاک کن خود را ز خود هين يکسري         گر ز نـام و حـرف خـواهي بگـذري          

ــي    رنـگ شـو   همچو آهـن ز آهنـي بـي     ــة ب ــت آين ــو  در رياض ــگ ش   رن
ــود    خويش را صافي کن از اوصاف خـود        ــاف خ ــاک ص ــي ذات پ ــا ببين   ت

ــي  ل علــــوم انبيــــايعنــــي انــــدر د ــي  ب ــاب و ب ــتا  کت ــد و اوس   ٥معي
*  

  ها  پاک از آز و حرص و بخل و کينه          هـا   انـد آن سـينه      ليک صيقل کـرده   
ــست   ــک دل ــه الش ــفاي آين ــي  آن ص ــست کــو نقــوش ب ــدد را قابل   ٦ع

*  
ــست    پشت خر دکان مال و مکسبـست    ــد قالب ــة ص ــت ماي   در قلب
  که راکب شد رسول   خر برهنه نه      خر برهنه برنـشين اي بوالفـضول   
  ٧چند بگريـزد ز کـار و بـار چنـد            شد خر نفس تو بر ميخـيش بنـد        

*  
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  ١٦٢  قند پارسي

  

  ها همه در پـستي اسـت        کان بلندي   چشمة حيوان و جـام مـستي اسـت        
  در بهار است آن خزان مگريـز از آن       آن بهـاران مــضمرست انـدر خــزان  

  مي طلـب در مـرگ خـود عمـردراز        وحـشت بـساز    همره غم باش و بـا     
  ١مشنوش چون کار او ضد آمدسـت        ه گويد نفس تو کاينجـا بدسـت       آنچ

*  
  ر جهــاد و تــرک گفــتن نفــس راد  سر بريدن چيست کـشتن نفـس را       
ــي    آنچنان که نـيش کـژدم بـر کنـي          ــشتن ايمن ــد او ز ک ــه ياب ــا ک   ت
ــسار    بر کنـي دنـدان پـر زهـري ز مـار            ــالي سنگ ــار از ب ــد م ــا ره   ت
  ٢کش را سخت گيـر       آن نفس  دامن  هيچ نکشد نفـس را جـز ظـل پيـر       

*  
  هـا پديـد     گشت غيبي بر همه حـس       چون يکي حس غيرمحسوسات ديـد     
  پس پياپي جملـه ز آن سـو برجهنـد           چون زجو جست از گله يک گوسفند      
ــران ــفندان حواســــت را بــ ــران    گوســ ــي چ ــرج المرع ــرا از اَخْ   ٣در چ

*  
ــي  ــسرده م ــا ف ــات ت ــود آن اژده ــا    ب ــد نج ــو او ياب ــي چ ــة اوي   تلقم

  رحم کم کن نيست او اهل صالت        مات کن او را و ايمـن شـو زمـات          
  آن خفــاش مــرده ريگــت پــر زنــد  کان تـف خورشـيد شـهوت برزنـد        
  ٤مــرد وار اُهللا يجزيــک الوصــال    مي کـشانش در جهـاد و در قتـال         

*  
ــشتني    کنـــي وقـــت ذبـــح اهللا اکبـــر مـــي ــس ک ــح نف ــين در ذب   همچن
ــل   خليـل تن چو اسماعيل و جان همچون        ــر جــسم نبي ــر ب ــرد جــان تکبي   ک
  ٥شــد ببــسم اهللا بــسمل در نمـــاز     هــا و آز گــشت کــشته تــن زشــهوت

*  
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٦٣

  

  هـاي راز شـد      کو خورنده لقمـه     اين دهان بستي دهاني باز شـد      
  ١در فطام او بسي نعمت خـوري       گــر ز شــير ديــو تــن را وابــري

*  
  ٢انـد   هال نيند و در صـفات آغـشت         اند  پس کساني کز جهان بگذشته    

*  
ـ    حسِبي اللَّه گـو کـه اهللا        يپيش مصطفٰ  عقل قربان کن به      ٣يام کَٰف

*  
  ٤عقلها باري از آن سويـست کوسـت         عقل را قربان کن اندر عشق دوسـت       

*  
  ٥سروري کم جو طلب کـن سـروري         خواجــه بــاز آ از منــي و از ســري    

*  
ــست     چنبـــرة ديـــد جهـــان ادراک تـــست ــاک ت ــس ناپ ــان ح ــردة پاک   پ

  اين چنين دان جامـه شـويي صـوفيان        دتي حــس را بــشو ز آب عيــان   مــ
  ٦زنـد   جان پاکان خـويش بـر تـو مـي           چون شـدي تـو پـاک پـرده بـر کنـد            

*  
ــه گــنج   مرگ جو باشي ولي نه از عجز رنـج        بلــک بينــي در خــراب خان

  ٧اي انديــشه زنــي بــر خانــه بــي مـي   اي  گيري تيشه   دست خويش  پس به 
*  

  ٨امــن در فقرســت انــدر فقــر رو      اشکـسته شـو  رهد چون شکسته مي  
*  
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  ١٦٤  قند پارسي

  

  من نخـواهم غيـر آن شـه را پنـاه            من نخواهم رحمتي جز زخـم شـاه       
ــرده   ــر آن ال ک ــه را به ــر ش ــرده     ام غي ــا ک ــه تَولّ ــسوي ش ــه ب   ام ک

ــه ــرد او ب   شاه بخـشد شـصت جـان ديگـرم          قهــر خــود ســرم گــر بب
  ١ربخشي اسـت  كار شاهنشاه من س     خويشي است   کار من سربازي و بي    

*  
ــصَّواب   جهد کن در بيخودي خود را بياب       ــم ِبالـ ــر و اُهللا اَعلَـ   ٢زودتـ

*  
ــدان او  ــو از دنـ ــو واره تـ ــيچ شـ ــندان او  هـ   رحـــم کـــم جـــو از دل سـ
  ٣هر صباح از فقـر مطلـق گيـر درس           چون که گشتي هيچ از سندان مترس      

*  
  ٤ص مـاه  خودي چون قر    باشي اندر بي    ابريــست اي نيکخــواه خــودي بـي  بـي 

*  
  ٥و آنچه اينجا آفتاب آنجا سهاسـت     تا بـداني در عـدم خورشيدهاسـت       

*  
ــدم    گفت مـن در تـو چنـان فـاني شـدم            ــا ق ــاران ت ــو ز س ــرم از ت ــه پ   ك
  در وجودم جز تو اي خوش کام نيـست           بر من از هستي من جـز نـام نيـست          
  ٦همچــو ســرکه در تــو بحــر انگبــين  زان سبب فـاني شـدم مـن اينچنـين         

*  
  ٧بين بقا اندر فنـا      دم مي  دم به   صبر کن اندر جهـاد و در عنـا        

*  
ــد   چون تهـي گـشت و وجـود او نمانـد           ــاز جــانش را خــدا در پــيش خوان   ب
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٦٥

  

  در کنــــار رحمــــت دريــــا فتــــاد  مـراد  چون شکست آن کـشتي او بـي      
  موج رحمت آن زمان در جـوش شـد          جان به حق پيوست چون بيهوش شد      

  ١رفت شـادان پـيش اهـل خويـشتن          ننـگ تـن  چون که جانش وارهيـد از       
*  

  مرگ را بگزين و بر در آن حجاب         حجابــت بايــد آن ذولبــاب   بــي
  مرگ تبـديلي کـه در نـوري روي          نه چنان مرگي که در گـوري روي  

*  
  اين به مردن فهم آيـد نـه بـه عقـل             ز آنک پيش از مرگ او کردست نقـل      

  ٢ام اين صيت وصـوت      هز آنطرف آورد    ام مــن قبـل مــوت  همچنانـک مـرده  
*  

  ٣مست آن گه خوش شود کو شد خراب       بينــي کــه در بــزم شــراب ايــن نمــي
*  
  صورت خود بيند اي صاحب بصر       آنــک عاشــق نيــست او درآب در
  پس در آب اکنون کرا بينـد بگـو          صورت عاشق چو فاني شـد در او   
ــدر روي او  ــد ان   ٤همچو مه در آب از صـنع غيـور          حــسن حــق بينن
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  ١٦٦  قند پارسي
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